
Värdefull
Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 7 Nummer 2 2012

SwiSh
– så har din kompis 
pengarna på kontot

Ett bidrag från 
Sparbanksstiftelsen 
som kan rädda liv

håkans glada utegrisar  
får det ännu bättre med ny storsatsning



För drygt ett år sedan tillträdde jag som vd 
för Vimmerby Sparbank. Som ny i Vimmerby 
har jag blivit mycket väl mottagen av såväl 
privatpersoner, företagare som medarbetare 
på banken. 

Trots den svaga konjunkturen möts vi av 
många positiva kunder som vill träffa oss för 
rådgivning. Det förtroendet är vi väldigt stol
ta och glada över. Vi kommer att fortsätta vår 
kompetensutveckling för att vara väl rustade 
för att också möta framtidens behov av kvali
ficerad rådgivning. Vi vill även finnas där för 
dig som gillar ny smart teknik. Vimmerby 
Sparbank, är och ska vara, en lokal bank med 
en modern ambition. 

Kontanthanteringen är aktuell i media 
och styrelsen har beslutat att så länge sed
lar och mynt är ett godkänt betalningsme
del, så kommer vi att hantera kontanter i 
banken för våra kunder.

Väg in den servicen i ditt beslut när du 
väljer bank, både som privatperson och 
företagare. Håkan Jonsson på Glada Ute
grisar berättar om att det medförde svårig
heter för hans verksamhet när hans förra 
bank inte hade någon kontanthantering.

Vårt mål är att bibehålla en sund och 
jämn utveckling av banken så att den finns 
och är välmående även om 100 år. Med det 
lokala ägandet är engagemanget för byg
dens utveckling starkt. Genom Sparbanks
stiftelsen Vimmerby stöder vi lokala initia
tiv och aktiviteter som främjar ett gott liv för 
gammal som ung i arbete, skola och fritid. 

Vi ser fram emot att träffa nya och 
befintliga kunder! Tveka inte att kontakta 
oss med dina frågeställningar.

Hej!

Carina Rydholm
VD Vimmerby Sparbank

P.S. Att månadsspara är att ge dina dröm-
mar en chans. DS

Nu behöver du inte kontanter för att split
ta en restaurangnota eller betala tillbaka 
det du är skyldig din kompis. Du skickar 
pengarna direkt till hans eller hennes 
bankkonto via mobilnumret. Swish är ett 
nytt och enkelt sätt att skicka pengar till 
andra privatpersoner via mobilnumret.

Det här behöver du för att skicka pengar:
En smartphone (Iphone eller Android)
Vara ansluten till Mobilt BankID

Du kan däremot ta emot pengar oavsett 
telefontyp.

Swish lanseras i slutet av året och är ett 
unikt samarbete mellan Swedbank och 
Spar  banker na, Nordea, SEB, Handels
banken, Danske Bank och Läns för säk
ringar. 

Kom in så berättar vi mer! Eller anmäl dig 
på vår hemsida.

Nu kan du beställa din resevaluta på vår 
hemsida och sedan hämtar du ut den hos 
ditt närmsta postombud.

– Fördelarna är att kunderna får tillgång till 
fler valutor än vad vi har kunnat erbjuda tidi
gare och att man kan hämta dem med rek. hos 
postombudet, som ofta har öppet både kvällar 
och helger, berättar BrittMarie Josefsson, 
privatmarknadschef.

Det tar normalt tre helgfria vardagar att få sin 
valuta, men det kan gå snabbare om man väl
jer SMSavisering. Det lägsta beloppet du 
kan beställa är 2 000 kr och det högsta är 
20 000 kr, men det kan ta lite längre tid. Du 
betalar i förskott, antingen via internetbanken 
eller med bankkort från Visa och Mastercard.

Vill du veta mer så finns utförlig information 
på vår hemsida, www.vimmerbysparbank.se

Beställ valuta på nätet – hämta på macken

Du som är myndig och privatkund kan 
använda mobilbanken. Nu har en ny förbätt
rad version kommit. Snabbare, enklare och 
smartare. Skaka mobilen och ditt saldo syns. 
Det är smidigare att göra överföringar med 
dra och släppfunktion och enklare att följa 
dina aktier. Layouten är snyggare med tyd
liga ikoner. Mobilbanken fungerar för smart
phones (Iphone och Android).

Nu är mobilbanken även anpassad för Ipad!   

Det här kan du göra i telefonbanken:
•  Se konton, ditt saldo, fonder, lån och de senaste transaktionerna.
•  Göra överföringar mellan egna konton och till andras konton.
•  Göra bank- och plusgiro-betalningar samt betala e-fakturor.
•  Handla med värdepapper.
•  Ladda ditt eller andras kontantkort i mobilen och bredbandet.
•  Se valutakurs och aktuella boräntor.
•  Räkna ut din boendekostnad och göra en lånekalkyl.

Kom in så berättar vi mer eller gå in på vår hemsida där det finns mer utförlig information.

Ladda ned nya, smartare appen 
för mobilbanken!

Ny Smart tekNik

SwISH 
– betala kompisen med mobilen
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Bert och Britta Hermansson
”Vi tänker sälja vårt hus, men det 
är svårt att hitta ett alternativ 
som vi känner att vi kan trivas 
med. Vi står i kommunens 
bostadskö för en hyreslägenhet 
och hoppas att det dyker upp 
något. Informationen var jättebra 
och det var särskilt intressant att 
få veta hur en besiktning går till.”

Vad betyder siffrorna? – Värdefull reder ut begreppen
75-50
Har du en belåningsgrad på huset till 75 % bör man vid pensionen ha 
amorterat (betalat tillbaka) så mycket att endast 50 % av de ursprung
liga lånen återstår.

Barnen har flyttat ut och villan 
känns för stor och krävande. En 
försäljning frigör både tid och 
pengar, samtidigt som man får 
känna kicken och glädjen över en 
omstart i ett nytt boende. Det 
lockar många 55+.

När Vimmerby Sparbank bjöd in alla 
55+ med en fastighet till en informa
tionsträff om husmarknaden lockade 
det ca 170 personer. Många är sugna på 
en förändring, men det är tyvärr svårt 
att hitta attraktiva alternativ med en 
liten hyres och bostadsrättsmarknad i 
Vimmerby.

Mental process
Björn Karlsson på Fastighetsbyrån gick 
igenom vanliga frågor som den här 

gruppen har vid husaffärer. Att vara 
förberedd och startklar är hans vikti
gaste tips.

– Dels är det en mental process som 
måste få tid att mogna fram, dels gäller 
det att kunna agera snabbt om dröm
boendet dyker upp, menar han.

– Att renovera inför en försäljning är 
dock ett vågspel som inte alltid går ihop. 
Resonera gärna med din mäklare först. 

Man kan förbereda sig genom att få 
huset värderat, de ekonomiska konse
kvenserna, till exempel en skattebe
räkning, genom gångna. Man kan foto
grafera trädgården under sommarhalv
året och börja röja ut och sälja sina 
prylar. Fastighetsbyrån erbjuder ett 
”stegetförepaket” som hjälper till att 

Många ville höra om husmarknaden

Varför är ni här och vad har ni fått ut av träffen?

10-2
Det är riktmärken för sparande. 10 % av din nettolön är lagom att 
spara till en buffert. 2 månadslöner brukar man räkna med som en 
lämplig buffert att ha sparat för oförutsedda händelser. 

Rune Karlsson
”Det är inte aktuellt för mig att 
sälja just nu, men jag tyckte ändå 
att det kunde vara intressant att 
få information. Speciellt informa-
tionen om besiktningen känns bra 
att känna till.”

Jan och Mary-Ann Linder
”Jan vill sälja”, skrattar Mary-Ann, 
”men jag har inte kommit så långt 
i mina tankar ännu. Det var ändå 
värdefullt att få information och 
det gör det lättare att ta ställning. 
Problemet blir väl i så fall var vi 
ska göra av alla saker som vi sam-
lat på oss genom åren.”

förbereda en försäljning flera år före 
den är aktuell. 

Stå i kö!
Jan Erixon på Vimarhem redogjorde 
för vilka alternativ lägenhetsbestånd 
som de har i kommunen. 

– Mitt viktigaste tips är att ställa sig 
i kö i vår bostadsförmedling, för alla 
lägenheter erbjuds efter kötid. Det är 
kostnadsfritt att stå i kö.

Besiktning
Många tyckte att avsnittet om hur en 
besiktning går till och vad man tittar efter 
var särskilt givande. Det var Mikael 
Nilsson från Anticimex som berättade. 

Hans tips var att teckna en doldafel
försäkring i samband med besiktningen. 
De tecknas hos mäklaren.

Pengar över
Slutligen redogjorde AnnChatrine 
Blidfors om den rådgivning man kan få 
av bankens privatrådgivare om alterna
tiv att placera sitt överskott från försälj
ningen på bästa sätt utifrån sina per
sonliga förutsättningar och önskemål.

Björn Karlsson, Fastighetsbyrån.

Mikael Nilsson, Anticimex.

”Dels är det en 
mental process 
som måste få tid 
att mogna fram, 
dels gäller det 
att kunna agera 
snabbt om 
drömboendet 
dyker upp”
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Sakförsäkringar 
är precis som det 
låter försäkringar 
för saker, t.ex. bil, 
hus, båt m.m. Du 
får en ersättning 
om de skadas 
eller blir stulna.

Trygg hetsför-
säkringar hjälper 
dig att behålla din 
levnadsstandard 
även om din situ-
ation ändras, t.ex. 
om du blir sjuk 
eller arbetslös.

Kan du betala lånen och hyran om du 
blir arbetslös eller långtidssjuk?  Både 
A-kassan och Försäkringskassan har 
tak i sina försäkringar och det innebär 
att ju högre lön du har desto mer förlo-
rar du. Det kan bli avsevärda reduce-
ringar i din inkomst och levnadsstan-
dard. Du kanske måste sälja huset eller 
bilen för att klara dig.

– Vi hjälper kunderna att gå igenom 
sitt försäkringsskydd och hur deras 
ekonomi påverkas vid till exempel 
sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet, 
berättar Carolina Davidsson, rådgivare 
på Vimmerby Sparbank.

– Det är nog så jobbigt att bli sjuk 
eller arbetslös, ska man då behöva 
oroa sig för ekonomin också blir det 
riktigt tungt och jobbigt för de drab
bade. Det blir hela familjen som får ta 
konsekvenserna. Där känner vi att vi 
kan göra stor nytta genom att infor
mera om vilka möjligheter det finns 
att öka sin trygghet, fortsätter hon. 

Trygghetskollen
Trygghetskollen är ett analysverktyg 
som Vimmerby Sparbank använder sig 
av för att se hur olika situationer påver
kar kundens ekonomi. Trygg hets
kollen tar hänsyn till vilka befintliga 
försäkringar kunden har.

– Det är ett verktyg som hjälper oss 
att tydligt se var kunden behöver 
komplettera sitt skydd, förklarar Carin 
Nilsson, rådgivare. 

– För ungdomar som kanske bara 
har Akassa rekommenderar vi Trygga 
arbetslöshetsförsäkring och Trygga 
sjukförsäkring, lång. För en kostnad 
motsvarande ungefär en pizza i måna
den har de skaffat sig en trygghet i 
ekonomin. Vi slår också ett slag för att 

teckna en livförsäkring medan man är 
ung och frisk, berättar Carin.

Tryggt för hela familjen
Vimmerby Sparbank erbjuder försäk
ringar som ökar tryggheten för hela 
familjen. För dig som är mitt i arbetsli
vet kan det vara klokt med en Trygga 
sjukvårdsförsäkring. Då får du garante
rat snabb vård när du behöver det. Det 
finns även Trygga sjukkapitalförsäk
ring som kompletterar ersättningen 
från staten om du får en bestående 
funktionsnedsättning och långvarig 
arbetsoförmåga. Med Trygga livför

säkring ser du till att dina käraste klarar 
sig ekonomiskt även om du går bort.

Nyhet! Gravidförsäkring
– Gravidförsäkringen är relativt ny och 
skyddar både mamman och barnet 
under graviditeten och det första halv
året efter förlossningen. Barn försäk
ringen täcker både sjukdom och olycks
fall och gäller dygnet runt, även utanför 
skoltid, berättar Carolina.

Vill du veta mer om våra trygghetsför-
säkringar? Kontakta våra rådgivare på 
banken eller besök vår hemsida.

Ann-Charlotte Niklasson:

Hur fick du veta att banken säljer 
försäkringar?
Min privatrådgivare på banken, Helena, 
berättade det för mig. 

Vilka försäkringar har du tecknat? 
Varför dessa?

Jag har tecknat arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och livförsäkring. Mitt i 
livet har jag skolat om mig till ett nytt yrke och nu jobbar jag som ungdomspeda-
gog på boende för ensamkommande ungdomar. Det kändes helt naturligt när 
Helena berättade om vad dessa försäkringar innehöll och man får passa på när 
man är pigg och frisk. Saker och ting kan ändra sig och då känns det tryggt att 
jag har tagit tag i mina funderingar mitt i livet.

Johan westrin:

Hur fick du veta att ban-
ken säljer försäkringar?
Carin, min rådgivare på 
 banken, tipsade mig. 

Vilka försäkringar har du 
tecknat? Varför dessa?
Jag har tecknat arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring.
Det är bra att vara försäkrad. Idag får du inte ut mycket på 
A-kassan. Både familj och vänner har drabbats av sjukdom och 
jag har sett vad det innebär. Därför tyckte jag att det var viktigt 
att teckna dessa försäkringar. Bara vetskapen om att vara extra 
tryggad är skön. 

Vad ska du sälja om du 
blir sjuk eller arbetslös?
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Carolina Davidsson, 
rådgivare.



Tack vare ett stort stöd från kunderna, 
inte minst från Astrid Lindgrens Värld, 
beslutade han att fortsätta, men att 
slakta hemma. Och det är vi många 
som är tacksamma för. 

– Jag for illa av att skicka grisarna 
med slaktbilen, berättar han.

– Att se deras blickar och känna deras 
stress den sista dagen i deras liv var som 
att kasta bort allt gott de hade fått under 
sin fina uppväxt ute i våra hagar. Med 
ett eget slakteri besparar vi dem det.

Projekterat i ett år
För cirka ett år sedan började han pro
spektera det nya slakteriet som beräk
nas stå klart i slutet av 2012. I samma 
veva tog han kontakt med flera banker, 

men även om de var positiva i sak, så var 
hans tidigare problem ett bekymmer 
för en del. 

uppskattar personlig kontakt
– Vimmerby Sparbank var en av dem 
som trodde på mig och som dessutom 
gav de förmånligaste villkoren. Det är 
jag jätteglad för eftersom jag uppskat
tar att ha personlig kontakt med min 
bank. Det är också en fördel att de har 
kontanthantering, för det var knepigt 
att lösa på den bank jag hade tidigare. 
Det lokala är mitt signum, så det känns 
extra bra att ha en lokalt förankrad 
bank som samarbetspartner.

Satsningen är en nystart för Håkan 
och familjen som betyder mycket.

– Den ger oss också ett ben till att 
stå på i verksamheten genom slakt
uppdrag åt andra och det ökar vår 
trygghet. 2013 blir ett viktigt år för 
oss, men vi har fått flera förfrågningar 
från nya kunder, så vi ser ljust på 
framtiden. Nästa steg blir att bygga ut 
styckhallen, för den är underdimen
sionerad i förhållande till slakteriet.

Glada 
Utegrisar
Grundat: 1996 
ägare: Håkan och 
Siv Jonsson
Anställda: 5
Volym: uppföd-
ning av ca 1300 
utegrisar/år
Kunder: restau-
ranger (75 %) livs-
medelshandel och 
privatpersoner i 
närregionen
Aktuellt: bygger 
nytt slakteri med 
kapacitet för när-
mare 4000 djur/år 
(gris, lamm och 
nöt)

Ny FöRETAGSKuND

Gläjdande  
storsatsning hos 
Glada Utegrisar

Håkan och Siv Jonssons Glada Utegrisar är en framgångssaga, bortsett från 
en tung period av svårigheter när besättningen drabbades av salmonella. 
Men inget ont som inte har något gott med sig. För Håkan innebar proble-
men att han kom till ett avgörande – antingen lägga ned eller satsa rejält 
på det han tror på. 
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StiftelsenStiftelsen

Nästan en halv miljon 
till Vimmerbys fören-
ingar under första halv-
året 2012

Sparbanksstiftelsen Vimmerby 
stödjer många projekt i Vimmerby 
kommun. Under första halvåret 
2012 (t.o.m. 16/8) beviljade stiftel-
sen 441 150 kronor till utbildning 
(40 500 kr), kultur (263 530 kr) och 
idrott (137 150 kr). 

Några av de större bidragen gick till 
Vimmerby Konstförening, som fick 
50 000 kronor som bidrag till nya spot
light och ett bokprojekt, Gullringens 
Simhall fick 39 900 för att byta belys
ning, Djursdala SK, Storebro IF och 
Södra Vi IF fick 11 750 kr vardera som 
bidrag till hjärtstartare. Vimmerby 
Kulturskola fick 50 000 kronor för 
upp sättningen ”En natt i maj”. 20 500 
kronor delades ut som stipendier till 
elever i varje klass på Vimmerby gym
nasium i samband med examen. 
Andra som fått bidrag är t.ex. instru
mentbyggarkollo, Ox lunken i Brante
stad och Astrid Lindgrens Näs Pippi
utställning. Övriga bidragstagare hittar 
du på www.sparbanksstiftelsen
vimmerby.se

Vimmerbys vackra Warmbadhus byggdes 
1905-06 och fungerade som badhus fram till 
1977. Nu är det Vimmerby Konstförening 
som håller till i lokalerna.

– Det är en fantastisk och helt unik fastig-
het och vi ville gärna uppmärksamma lite av 
dess historia, berättar Beathe Skaathe, ordfö-
rande. 

Det resulterade i en bilderbok där man bland 
annat visar gamla baddräkter och förmedlar små 
historier med folks minnen av hur det var att gå 
till Warmbadhuset och bada. Den kommer ut 
lagom till konstföreningens julutställning den 24 
november. Boken trycks tack vare ekonomiskt 
stöd från Sparbanksstiftelsen Vimmerby. Allt 
arbete är ideellt.

Även om lokalerna är fina så finns det mycket 
att önska när det gäller ljud och ljus. Gamla lys
rör ger ingen skön stämning och gör inte konst
verken rättvisa. Ljudet är så bulkigt att det inte 
går att ha några arrangemang där. Det åtgärdar 
man nu genom ett bidrag till nya spotlights från 
Sparbanksstiftelsen Vimmerby och akustikplat
tor som fastighetsägaren Vimarhem står för.

Gullringens Simhall byggdes 1969 för de 
anställda på Gullringshus. Sedan 1996 
drivs hallen, som numera är öppen för all-
mänheten, ideellt av Gullringen 
Simhallsanläggning ekonomisk förening. 

Under åren har renoveringar och tillbyggnader 
skett successivt och under 2012 var det dags att 
se över den gamla lysrörsbelysningen.

– Den har nog suttit där sedan hallen 
byggdes och drog väldigt mycket energi. Det 
gula ljuset som gamla lysrör ger var inte hel
ler tillfredställande, berättar anläggningsan
svarig Tommy Hassinen.

En tung kostnadspost
Energikostnaderna är tunga bitar för fören
ingen och man ser nu över besparingsåtgärder 
på flera delar. Att byta belysningen var en 
viktig punkt och för det beviljades man 
bidrag av Sparbanksstiftelsen Vimmerby på 
40 000 kronor, samt lika mycket från 
Vimmerby kommun.

–  Det täckte i stort sett hela kostnaden och 
var mycket viktigt för oss eftersom vi kämpar 

för att få verksamheten att gå runt, så vi är 
väldigt tacksamma för denna hjälp.

– Det nya ljuset är helt underbart och det 
är en väldig skillnad att komma in i hallen 
nu. Ofta räcker det med att tända hälften av 
lamporna för att få tillräckligt ljus.

Antalet besökare ökar stadigt
Besöksantalet ökar stadigt i hallen och vissa 
dagar har man haft över hundra besökare. 

– Vi får mycket beröm för den mysiga och 

hemtrevliga atmosfären i simhallen. Sedan 
arrangerar vi mycket aktiviteter som drar, till 
exempel vattengympa, spadagar med mera. 
Söndagssimskolan är så populär att vi tyvärr 
inte kunnat ta emot alla barn som varit 
intresserade. Det är roligt att vi utvecklas 
och uppskattas av allmänheten.

Den kommunala simskolan för skolbarn 
har varit förlagd till Gullringen sedan 1976 
och i år är det cirka 190 första och andra klas
sare som tränar sina färdigheter i hallen.

Ny belysning i Gullringens Simhall 

Minnen från 
Warmbadhuset

4 DäRFöR FICK DE BIDRAG: Stiftelsen ser positivt  
på åtgärder som förbättrar vår närmiljö.

4 DäRFöR FICK DE BIDRAG: Stiftelsen ser positivt på  
aktiviteter som visar och värnar vår lokala historia.
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Föreställningen är en dansmusikal helt 
utan dialog, men med inslag av film, som 
ungdomarna också producerat inom 
ramen för projektet. Handlingen förs 
framåt med hjälp av en inspelning med 
Barbro Alvtegen som sagoberättare. 
Musiken är specialskriven av en ung tjej 
från Vimmerby. Tekniken sköttes av 
två, nu professionella ljud och musik
tekniker från Göteborg, som ursprungli
gen kommer från Vimmerby. Det blev 
15 nästan fullsatta föreställningar.

– Projektet stöttar ungdomar som är 
på väg. De får se möjligheterna att kan
ske arbeta i kultursektorn i framtiden. 
Kultur skulle kunna bli en näringsverk
samhet, säger IngMarie Fransson, med
iepedagog på Vimmerby Kulturskola.

– Ungdomarna har visat ett enormt 
engagemang och att de är kapabla att 

Djursdala SK var en av tre förening-
ar som tackade ja till erbjudandet att 
få köpa en hjärtstartare för 5 000 
kronor. Resterande 11 750 kronor 
täcktes av bidrag från Spar banks-
stiftelsen Vimmerby. 

– Det var självklart att vi skulle tacka 
ja när vi fick erbjudandet, berättar Mia 
Karlsson, ordförande för ungdomssek
tionen.

– Liv kan inte värdesättas i pengar, 
men hela summan hade vi trots allt 
aldrig haft råd med i vår lilla förening. 
Fem tusen kunde vi bära och det 
känns väldigt bra att vi nu kan göra en 
insats om något skulle inträffa. Det är 
viktigt att även vi i små föreningarna 
har den möjligheten. Bidraget var 
guld värt för oss.

utbildade på hjärtstartaren
I erbjudandet ingick en utbildning 
som arrangerades av SISU. Ett fem
tontal personer ur klubben har utbil
dats. Det är spelare, ungdomsledare 
och folk ur styrelsen. Någon person i 
varje lag har utbildning i hjärtstarta
ren, som alltid finns tillgänglig när det 
anordnas några aktiviteter.

– Av erfarenhet vet vi att engage
manget minskar när något är gratis och 
därför fick föreningarna betala en 
summa själva, berättar Stig Bäck, ordfö
rande i Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

Anrik förening
Djursdala SK bildades 1942 och man 
har organiserat bandy, skidåkning, 
orientering, bordtennis, allmän idrott, 
löpning och fotboll genom åren. 
Numera är det fotboll som gäller för de 
knappa 300 medlemmarna. Alaget 
spelar i div 4. DSK har också utveck
lingslag och verksamhet för ungdomar 
mellan 6 och 12 år. Utöver detta även 
gång och vandringar.

– Föreningen och skolan betyder 
enormt mycket för ett levande 
Djursdala och barnfamiljer vill gärna 
flytta hit.

4 DäRFöR FICK DE BIDRAG: Stiftelsen ser posi-
tivt på  åtgärder som förbättrar säkerheten 
på idrottsplatserna i Vimmerby kommun.

4 DäRFöR 
FICK DE 
BIDRAG: 
Stiftelsen 
ser positivt 
på aktivi-
teter som 
visar ung-
domars 
krea tiva 
förmåga.

HJäRTSTARTARNA

Ett bidrag som kan rädda liv

Storebro IF och Södra Vi IF tackade också ja till hjärtstartare. På 
bilden överst t.v. Ulf Berg, Ann-Louise Glader och Anja Vikki. 
Sittande Mia Karlsson, Stefan Fredriksson och Stig Bäck. 
Foto: Torbjörn Allvin

En natt i maj
ta ett stort ansvar. Det har också varit 
ett lyckat integrationsprojekt där några 
av våra ensamkommande flykting barn 
deltog i ensemblen.

Tack vare stöd från, bland andra 
Sparbanksstiftelsen Vimmerby på 
50 000 kronor, fick 26 ungdomar möj
lighet till ett kreativt och meningsfullt 
sommarjobb. Några avlönades inom 
ramen för kommunens sommarjobbs
kassa, och några som hade mer krä
vande uppgifter fick högre arvoden.

– Det är många utgifter när man 
sätter upp en föreställning, till exem
pel rekvisita, ljud, ljus, film, scen, 
bänkar till publiken, arvoden till tek
niker, hyra av bajamajor och löner till 
anställda inom Kultur och fritidsför
valtningen.

– Publikintäkterna täcker bara en 
del av kostnaden och det var beslutat 
att projektet inte fick ta av Kul tur
skolans ordinarie verksamhets bud
get, så stödet från stiftelsen betydde 
mycket.

– Vi fick jobb, sam-
tidigt hade vi kul, 
fick en massa nya 
vänner och vi lärde 
oss mycket, säger 
Felix t.h.

Trots att sommaren bjöd på regnigt väder tog sig cirka 1 500 personer till 
Näs trädgård mitt i natten för att uppleva mystiken när mörkret la sig och 
älvorna dansade fram ur dimmorna.  Det var ungdomar från kulturskolan 
och Vimmerby gymnasiums dansinriktning som uppförde ”En natt i maj” 
efter en saga av Astrid Lindgren.

Djursdala SK har en stor ungdomsverksamhet. 
Foto: Nils-Erik Pettersson

Foto: Nils-Erik Pettersson
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Klipp ur och spara!!
Våra direktnummer

VD
Carina Rydholm 795 02

Chef Privatmarknad
Britt-Marie Josefsson 795 07 
(SwedSec-licensierad)

Privatrådgivare hjälper dig med 
mer komplexa frågor kring din 
ekonomi.
Ann-Chatrine Blidfors 795 16
(SwedSec-licensierad)

Pär Gustafsson 795 21
(SwedSec-licensierad)

Helena Ingström 795 15
(SwedSec-licensierad)

Marita Johansson 795 20

Rådgivare hjälper dig med alla 
frågor gällande vardagsekonomi 
och banktjänster.
Carolina Davidsson 795 11
Carin Nilsson 795 41

Rådgivare bolån
Annika Åstrandh 795 14
Marie Hjelte 795 18

Kassör/kundtjänst
Jutta Bieberbach 795 10
Anita Böris 795 13

Chef Företagsmarknad
Carina Rydholm 795 02

Företagsrådgivare bistår före-
tag med finansiell rådgivning.
Marianne Gunnarsson 795 08
Anders Leufvén 795 22
(SwedSec-licensierad)

Susanne Emilsson 795 12
Ulf Karlsson 795 19

Kundstöd Företag bistår före-
tagsrådgivaren.
Gunilla Karlsson 795 06

Pension och placering 
Mikael Gunnarsson 795 17
(SwedSec-licensierad)

Kreditchef Privat/Säkerhet
Jan-Erik Svensson 795 23

Marknadsansvarig
Torben Svensson 795 42

Måndagar och Torsdagar 
kl. 09.30–17.30. 

Tisdagar, Onsdagar och 
Fredagar 

kl. 09.30–15.00

Våra öppettider

Vimmerby Sparbank 
Box 103, 598 22 VIMMERBY 

Besöksadress - Sevedegatan 37 
Tel: 0492-795 00 Fax: 0492-79549 

Internet & e-post
www.vimmerbysparbank.se
info@vimmerbysparbank.se

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upp
hör och den drabbade förlorar medvetande och 
är utan livstecken. Det är en katastrof för hjär
nan, som är beroende av syresatt blod för att 
kunna fungera. Om den drabbade ska överle
va måste hjärtrytmen återställas inom ett par 
minuter. Vid ett hjärtstopp ökar risken för 
död med tio procent för varje minut som går 
innan behandling startar. Det är med andra ord 
av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt 
sätter igång hjärtlungräddning inklusive hjärt
startare (defibrillator) i väntan på ambulansen. 
Därför har banken köpt in en hjärtstartare och 
alla i personalen har fått fyra timmars utbildning 
i hur man använder den. Utbild ningen kommer 
kontinuerligt att uppdateras varje år. 

Hjärtstartare på banken

Varje år drabbas ca 10 000 människor av ett plötsligt 
hjärtstopp. Av dessa överlever cirka 500. Chansen att överleva 
minskar med minst 10 procent för varje minut som går. Med en hjärtstar-
tare nära till hands ökar möjligheten att överleva med mer än 50 procent. 
Källa: hjärtstartarregistret

Känner du stressen över att inte hinna ha koll på dina 
pensionsfonder? Med nya Fondguide Premie pension 
tar förvaltaren Indecap* över och analyserar dagligen 
PPM-fonderna och byter åt dig när det behövs. Men 
det bästa är att portföljen också innehåller ett återbe-
talningsskydd för dina nära och kära om du skulle gå 
bort innan du fyllt 65 år. 

– Du kan välja risknivå som passar dig. Offensiv passar dig som 
har mer än fem år kvar till pensionen och kan ta en något större 
risk. Bas är för dig som har mer än tre år kvar till pension och vill 
sitta lite lugnare i båten. Försiktig är som namnet antyder för 
dig som har kort tid kvar till pensionen eller som av andra anled
ningar vill vara lite försiktigare med aktieplaceringar, säger 
BrittMarie Josefsson, privatmarknadschef.

– Du kan välja vad man kallar generationsväxling i alla 
tre alternativen. Det innebär att riskerna blir lägre ju när
mare pensionen du kommer. 

Utförligare information finns på vår hemsida. 
– Boka gärna ett besök hos någon av våra privatrådgivare 

om du vill veta mer, avslutar BrittMarie.

*Indecap är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. 
Bolaget har specialiserat sig på att analysera fonder samt att sätta ihop effektiva 
fondportföljer. Fram till idag har Indecap bara vänt sig till större pensionskassor och 
stiftelser. Nu finns möjligheten även för dig som PPM-sparare att använda Indecaps 
fondanalys.

           FoNDGuIDE PREMIEPENSIoN
– Håller koll och byter dina PPM-fonder när det behövs

Tips!

Nyhet!

Lägg in servicelinjen i dina telefon kontakter 
om du ska resa utomlands.

Om du skulle bli av med ditt kort utomlands finns 
Servicelinjen till din hjälp. Servicelinjen kan hjälpa dig att spärra ditt 

kort och ibland få ett nytt kort eller hjälp med nödkontanter.

Servicelinjen når du dygnet runt, året om på +46 8 411 10 20. Dit kan du även 
ringa collect call - mottagaren betalar.

Scanna QR-koden med din 
smartphone så kan du lägga till 

servicelinjen som kontakt direkt.

Jan-Erik Svensson på 
Vimmerby Sparbank visar 
hur hjärtstartaren ser ut.
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Britt-Marie Josefsson presenterar en ny tjänst 
för premiepensionen.


